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Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ζχοντασ υπ' όψθ:
1.
Σισ διατάξεισ :
α. Σου άρκρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Αϋ 170).
β. Σου άρκρου 11 τθσ Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
(ΦΕΚ 968 Βϋ/22.03.2017) με κζμα «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Σθσ ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων (ΦΕΚ Βϋ
55/16-01-2014).
2.
Σθν ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκφκλιο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του
Τπουργείου Οικονομικϊν.
3.
Σθν υπϋ αρικμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.16 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’ / 1.9.16) Απόφαςθ του
Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν.
4.
Σθ με θμερομθνία κατάκεςθσ 25.1.17 και αρικμό πρωτοκόλλου .... ενδικοφανι προςφυγι
του ...., ΑΦΜ ...., κατοίκου ….., οδόσ …., κατά τθσ με αρ. ..../30.3.16 αρνθτικισ απάντθςθσ του
Προϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Τ. Α’ ΠΑΣΡΩΝ επί των από 21.3.16 τροποποιθτικϊν δθλϊςεων φορολογίασ
ειςοδιματοσ του προςφεφγοντοσ, οικ. ετϊν 2011, 2012, 2013, 2014 και φορολογικοφ ζτουσ 2014,
και τα προςκομιηόμενα με αυτιν ςχετικά ζγγραφα.
5.
Σθ με αρ. ..../30.3.16 αρνθτικι απάντθςθ του Προϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Τ. Α’ ΠΑΣΡΩΝ, τθσ
οποίασ ηθτείται θ ακφρωςθ.
6.
Σισ απόψεισ τθσ Δ.Ο.Τ. Α’ ΠΑΣΡΩΝ.
7.
Σθν ειςιγθςθ του οριςκζντοσ υπαλλιλου του Σμιματοσ Α1 όπωσ αποτυπϊνεται ςτο
ςχζδιο τθσ απόφαςθσ.
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Επί τθσ με θμερομθνία κατάκεςθσ 25.1.17 και αρικμό πρωτοκόλλου .... ενδικοφανοφσ
προςφυγισ του ...., θ οποία κατατζκθκε εμπρόκεςμα και μετά τθν μελζτθ και τθν αξιολόγθςθ
όλων των υφιςτάμενων ςτο ςχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων τθσ
ενδικοφανοφσ προςφυγισ, επαγόμαςτε τα ακόλουκα:
Με τθ με ..../30.3.16 αρνθτικι απάντθςθ του Προϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Τ. Α’ ΠΑΣΡΩΝ δεν
ζγιναν δεκτζσ οι από 21.3.16 τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ του
προςφεφγοντοσ, οικ. ετϊν 2011, 2012, 2013, 2014 και φορολογικοφ ζτουσ 2014, με τισ οποίεσ
αιτοφνταν τθν ανάκλθςθ των ποςϊν που λόγω πλάνθσ δθλϊκθκαν ςτισ δθλϊςεισ των αντίςτοιχων
ετϊν ωσ ειςόδθμα αλλοδαπισ προζλευςθσ (κωδ. 389) για τα οικ. ζτθ 2011, 2012, 2013, 2014, και
ωσ ειςοδιματα απαλλαςςόμενα από το φόρο (κωδ. 659) για το φορολογικό ζτοσ 2014, κακϊσ και
τθν επιςτροφι των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν φόρου.
Σο αίτθμα του προςφεφγοντοσ απορρίφκθκε από τον Προϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Τ. Α’ ΠΑΣΡΩΝ
διότι ςφμφωνα με το άρκρο 2 του ν. 2238/1994 και το άρκρο 3 του ν. 4174/2013 ο
φορολογοφμενοσ που ζχει τθν φορολογικι του κατοικία ςτθν Ελλάδα φορολογείται για το
παγκόςμιο ειςόδθμά του. Επιπλζον, ςφμφωνα με το άρκρο 61§4 του ν. 2238/1994 θ ανάκλθςθ
διλωςθσ με ςκοπό τθν ανατροπι οριςτικισ και αμετάκλθτθσ φορολογικισ εγγραφισ είναι
ανεπίτρεπτθ. Επιπροςκζτωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 76 του ν. 2238/1994 ςτισ περιπτϊςεισ
μεταφοράσ φορολογικισ κατοικίασ ςε κράτοσ με προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ και όταν
υπάρχουν ςθμαντικά οικονομικά ςυμφζρον τα ςτθν Ελλάδα, τότε ο υπόχρεοσ υπόκειται ςε φόρο
ςτθν Ελλάδα για το παγκόςμιο ειςόδθμά του για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν.
Ο προςφεφγων με τθν υπό κρίςθ ενδικοφανι προςφυγι, ηθτά ανάκλθςθ των ποςϊν που
λόγω πλάνθσ δθλϊκθκαν ςτισ δθλϊςεισ των αντίςτοιχων ετϊν ωσ ειςόδθμα αλλοδαπισ
προζλευςθσ και ωσ ειςοδιματα απαλλαςςόμενα από το φόρο, τθ διενζργεια νζασ εκκακάριςθσ
και τθν επιςτροφι των αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν φόρου, ιςχυριηόμενοσ ότι τα εν
λόγω ποςά δθλϊκθκαν από τθ λογίςτριά του ςτισ υποβλθκείςεσ αρχικζσ δθλϊςεισ παρά το
γεγονόσ ότι τον είχε διαβεβαιϊςει ότι κα υπζβαλε μθδενικζσ δθλϊςεισ και ότι δεν όφειλε να
δθλϊςει τα ποςά ειςοδιματοσ αλλοδαπισ προζλευςθσ κακϊσ από τον Ιοφλιο του 2005 είναι
φορολογικόσ κάτοικοσ Κφπρου, εργάηεται και διαμζνει μόνιμα ςτθν Κφπρο, υποβάλλει
φορολογικζσ δθλϊςεισ και καταβάλλει αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ςτθν Κφπρο, και παντρεφτθκε και
απζκτθςε παιδιά ςτθν Κφπρο.
Επειδι, με το άρκρο 72 παρ. 25 του ν. 4172/2013 ορίηεται ότι από τθν ζναρξθ ιςχφοσ
του νόμου αυτοφ παφουν να ιςχφουν οι διατάξεισ του προϊςχφςαντοσ Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).
Επειδι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 19 του ν. 4174/2013: «1. Αν ο
φορολογοφμενοσ διαπιςτϊςει, ότι θ φορολογικι διλωςθ που υπζβαλε ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ
περιζχει λάκοσ ι παράλειψθ, υποχρεοφται να υποβάλει τροποποιθτικι φορολογικι διλωςθ.
2. Αν ο φορολογοφμενοσ υποβάλει τροποποιθτικι φορολογικι διλωςθ εντόσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ τθσ αρχικισ φορολογικισ διλωςθσ, τότε και θ τροποποιθτικι φορολογικι διλωςθ
επζχει κζςθ αρχικισ διλωςθσ και κεωρείται ότι και οι δφο, αρχικι και τροποποιθτικι ζχουν
υποβλθκεί εμπρόκεςμα.
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3. Σροποποιθτικι φορολογικι διλωςθ υποβάλλεται οποτεδιποτε μζχρι τθν ζκδοςθ εντολισ
ελζγχου από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ ι μζχρι τθν παραγραφι του δικαιϊματοσ τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ για ζλεγχο τθσ αρχικισ διλωςθσ με όλεσ τισ ςυνζπειεσ περί εκπρόκεςμθσ διλωςθσ.»
Επειδι, με βάςθ τισ παραπάνω διατάξεισ, οι δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, όταν
διαπιςτωκεί από τον φορολογοφμενο ότι περιζχουν λάκθ ι παραλείψεισ, πρζπει από 1/1/2014
και μετά να τροποποιοφνται με τθν υποβολι τροποποιθτικισ φορολογικισ διλωςθσ (ςχετ. θ εγκ.
ΠΟΛ 1174/2014 τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.) .
Επειδι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 36 του ν. 4174/2013: «1. Η Φορολογικι
Διοίκθςθ μπορεί να προβεί ςε ζκδοςθ πράξθσ διοικθτικοφ, εκτιμϊμενου ι διορκωτικοφ
προςδιοριςμοφ φόρου εντόσ πζντε (5) ετϊν από τθ λιξθ του ζτουσ εντόσ του οποίου λιγει θ
προκεςμία υποβολισ διλωςθσ.
τισ περιπτϊςεισ που για κάποια φορολογία προβλζπεται θ υποβολι περιςςότερων δθλϊςεων, θ
ζκδοςθ τθσ πράξθσ του προθγοφμενου εδαφίου μπορεί να γίνει εντόσ πζντε (5) ετϊν από τθ λιξθ
του ζτουσ εντόσ του οποίου λιγει θ προκεςμία υποβολισ τθσ τελευταίασ διλωςθσ.
2. Η περίοδοσ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1 παρατείνεται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
α) εάν ο φορολογοφμενοσ υποβάλει αρχικι ι τροποποιθτικι διλωςθ εντόσ του πζμπτου ζτουσ
τθσ προκεςμίασ παραγραφισ, για περίοδο ενόσ ζτουσ από τθ λιξθ τθσ πενταετίασ,
β) εάν ηθτθκοφν πλθροφορίεσ από χϊρα τθσ αλλοδαπισ, για όςο χρονικό διάςτθμα απαιτθκεί
για τθ διαβίβαςθ των εν λόγω πλθροφοριϊν προςαυξθμζνο κατά ζνα ζτοσ από τθν παραλαβι
τουσ από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ,
γ) εάν αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι, ζνδικο βοικθμα ι μζςο, για περίοδο ενόσ ζτουσ μετά
τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ αμετάκλθτθσ δικαςτικισ
απόφαςθσ και μόνο για το ηιτθμα, το οποίο αφορά.
3. Εξαιρετικά, πράξθ διοικθτικοφ, εκτιμϊμενου ι διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου για
περιπτϊςεισ φοροδιαφυγισ μπορεί να εκδοκεί εντόσ είκοςι (20) ετϊν από τθ λιξθ του ζτουσ
εντόσ του οποίου λιγει θ προκεςμία υποβολισ διλωςθσ.
4. Εάν ο διορκωτικόσ προςδιοριςμόσ φόρου ςυνεπάγεται τροποποίθςθ πράξθσ προςδιοριςμοφ
φόρου για φορολογικό ζτοσ για το οποίο το δικαίωμα ελζγχου ζχει παραγραφεί, θ αντίςτοιχθ
προςαρμογι φόρου διενεργείται ςτο παλαιότερο φορολογικό ζτοσ για το οποίο το δικαίωμα
ελζγχου δεν ζχει ακόμθ παραγραφεί και ςτο οποίο αφορά ο διορκωτικόσ προςδιοριςμόσ
φόρου.»
Επειδι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 42§4 του ν. 4174/2013: «Η αξίωςθ για
επιςτροφι φόρου, ο οποίοσ καταβλικθκε αχρεϊςτθτα παραγράφεται κατά το χρόνο που
παραγράφεται το δικαίωμα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ για ζκδοςθ πράξθσ προςδιοριςμοφ
φόρου, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 36 του Κϊδικα αναφορικά με τθν
αντίςτοιχθ φορολογικι υποχρζωςθ από τθν οποία πθγάηει θ αξίωςθ προσ επιςτροφι.»
Επειδι, με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 43 του άρκρου 66 του ν. 4174/2013, όπωσ προςτζκθκε
με τθν υποπαρ. Δ2 περ. 21 άρκρου πρϊτου του ν. 4254/2014, και όπωσ αναρικμικθκε από άρκρο
66 ςε 72 με το άρκρο 8 του ν. 4337/2015, ορίηεται ότι: «Εφόςον με τθν υποβολι τροποποιθτικισ
φορολογικισ διλωςθσ ι με αυτοτελζσ αίτθμα ι κακϋ οιονδιποτε άλλο τρόπο, που αφορά
φορολογικό ζτοσ, διαχειριςτικι περίοδο ι φορολογικι υπόκεςθ, μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του
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Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ, προβάλλεται αξίωςθ επιςτροφισ φόρου, για τα ςχετικά με τθν
παραγραφι, εφαρμόηονται τα ιςχφοντα μζχρι τον χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ του Κϊδικα».
Επειδι, ςφμφωνα με το άρκρο 84§7 του ν. 2238/1994: «Η κατά του Δθμοςίου απαίτθςθ
προσ επιςτροφι φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ εμπρόκεςμθσ
υποβολισ τθσ διλωςθσ ι αν υποβλθκεί εκπρόκεςμα θ διλωςθ, μετά τρία (3) ζτθ από τθν
θμερομθνία που θ διλωςθ αυτι όφειλε να είχε υποβλθκεί. Αν υποβλθκεί ανακλθτικι διλωςθ ι
διλωςθ με επιφφλαξθ, θ αξίωςθ για τθν επιςτροφι του φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) ζτθ
από τθν θμζρα τθσ με οποιονδιποτε τρόπο αποδοχισ τθσ.
Η αξίωςθ για επιςτροφι φόρου βάςει υποβλθκείςασ εμπρόκεςμθσ διλωςθσ αναβιϊνει από τθν
κοινοποίθςθ φφλλου ι πράξθσ ελζγχου.
Ωσ προσ τα λοιπά κζματα τθσ Παραγραφισ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του δθμοςίου λογιςτικοφ
(ν.2362/1995), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.»
Επειδι ςφμφωνα με το άρκρο 90§2 του ν. 2362/1995: «Η κατά του Δθμοςίου απαίτθςθ
προσ επιςτροφι αχρεωςτιτωσ ι παρά το νόμο καταβλθκζντοσ ς` αυτά χρθματικοφ ποςοφ
παραγράφεται μετά τρία ζτθ, από τθσ καταβολισ. Για τα τελωνειακά ζςοδα ιςχφουν οι ειδικζσ
διατάξεισ του άρκρου 30 του ν. 1165/1918 του Σελωνειακοφ Κϊδικα, όπωσ ιςχφει. Οι διατάξεισ
τθσ παροφςασ παραγράφου εφαρμόηονται και επί ποςϊν που ειςπράττονται από το Δθμόςιο για
λογαριαςμό τρίτων.»
Επειδι ςφμφωνα με το άρκρο 140§2 του ν. 4270/2014: «Η κατά του Δθμοςίου
απαίτθςθ προσ επιςτροφι αχρεωςτιτωσ ι παρά το νόμο καταβλθκζντοσ ς` αυτό χρθματικοφ
ποςοφ παραγράφεται μετά τρία (3) ζτθ, από τθν καταβολι. Για τα τελωνειακά ζςοδα ιςχφουν οι
ειδικζσ διατάξεισ του άρκρου 32 του Σελωνειακοφ Κϊδικα (ν.2960/2001, Αϋ 265). Οι διατάξεισ τθσ
παροφςασ παραγράφου εφαρμόηονται και επί ποςϊν που ειςπράττονται από το Δθμόςιο για
λογαριαςμό τρίτων.
Επειδι, ςφμφωνα με τθν ΠΟΛ. 1114/2016: «2. Σο Ν..Κ. (Βϋ Σμιμα), με τθν αρικ.
14/2016 γνωμοδότθςι του, που ζγινε αποδεκτι από τον Γενικό Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων και
τθν οποία ςασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνθ, διευκρίνιςε, με αφορμι ερϊτθμα τθσ υπθρεςίασ μασ, τα
ακόλουκα όςον αφορά ςτθν εφαρμογι των ωσ άνω διατάξεων του άρκρου 19 του Κ.Φ.Δ.:
α) Καταρχιν, ςτθν κατά το άρκρο 19 του Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013) ζννοια τθσ τροποποιθτικισ
διλωςθσ, ο νομοκζτθσ περιζλαβε τόςο τθν υπό ιςχφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 62 του Ν.2238/1994
προβλεπόμενθ ςυμπλθρωματικι διλωςθ, με τθν οποία ο φορολογοφμενοσ επαφξανε τισ
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του, όςο και τθν κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 64 του Ν.2238/1994
ανακλθτικι διλωςθ, με τθν οποία ο φορολογοφμενοσ απζβλεπε ςτθ μείωςθ των υποχρεϊςεϊν
του που προζκυπταν από τθν αρχικι διλωςι του.……
Επομζνωσ, υπό το κακεςτϊσ του άρκρου 19 του Κ.Φ.Δ., θ προβλεπόμενθ ςε αυτό τροποποιθτικι
διλωςθ περιλαμβάνει τόςο τθ διλωςθ, θ οποία ςυνεπάγεται επαφξθςθ των φορολογικϊν
υποχρεϊςεων αυτοφ που τθν υποβάλλει (και αντιςτοιχεί ςτθν προαναφερκείςα πρϊθν
ςυμπλθρωματικι) και θ υποβολι τθσ είναι υποχρεωτικι, όςο και τθ διλωςθ, θ οποία
ςυνεπάγεται μείωςθ των υποχρεϊςεων που προζκυπταν από τθν αρχικι διλωςθ (και αντιςτοιχεί
ςτθν προαναφερκείςα πρϊθν ανακλθτικι) και θ υποβολι τθσ δεν ζχει χαρακτιρα
υποχρεωτικότθτασ, αλλά ανάγεται ςτθ ςφαίρα των δικαιωμάτων του ενδιαφερόμενου και τελεί
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υπό τον χρονικό περιοριςμό τθσ υποβολισ τθσ μζχρι τθν ζκδοςθ εντολισ ελζγχου ι μζχρι τθν
παραγραφι του δικαιϊματοσ του Δθμοςίου προσ επιβολι του φόρου.»
Επειδι, ςφμφωνα με τθν ΠΟΛ. 1164/2014: «φμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 19 και
34 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν.4174/2013 ΦΕΚ 170 Α ) ο φορολογοφμενοσ που
διαπιςτϊνει ότι θ φορολογικι διλωςθ που υπζβαλε περιζχει λάκοσ ι παράλειψθ, υποβάλλει
τροποποιθτικι διλωςθ, καταβάλλοντασ τθν επί πλζον διαφορά φόρου ι δικαιοφμενοσ
επιςτροφι του υπερβάλλοντοσ φόρου, ςφμφωνα με το άρκρο 42 του ίδιου Κϊδικα. υνεπϊσ, οι
τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων και ενιαίου φόρου
ιδιοκτθςίασ ακινιτων κατά τθν εκκακάριςθ τουσ κα αντιμετωπίηονται, κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα
με τισ παρακάτω διαδικαςίεσ:
Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ Φυςικϊν Προςϊπων
……………
7. Αν το αποτζλεςμα τθσ εκκακάριςθσ τθσ αρχικισ διλωςθσ είναι χρεωςτικό και κατά τθν
εκκακάριςθ τθσ τροποποιθτικισ διλωςθσ προκφψει μείωςθ του χρεωςτικοφ αποτελζςματοσ ι
μθδενικό αποτζλεςμα, τότε μειϊνεται με Ατομικό Φφλλο Ζκπτωςθσ θ αρχικι βεβαίωςθ κατά το
ποςό τθσ διαφοράσ, (αρχικά οφειλόμενο ποςό-τελικά οφειλόμενο ποςό) και καταβάλλεται το
εναπομζνον υπόλοιπο αυτισ ςφμφωνα με τθν αρχικι βεβαίωςθ.
Επειδι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του ν. 4172/2013: «1. Ο
φορολογοφμενοσ που ζχει τθ φορολογικι κατοικία του ςτθν Ελλάδα υπόκειται ςε φόρο για το
φορολογθτζο ειςόδθμα του που προκφπτει ςτθν θμεδαπι και τθν αλλοδαπι, ιτοι το παγκόςμιο
ειςόδθμα του που αποκτάται μζςα ςε οριςμζνο φορολογικό ζτοσ. Κατ` εξαίρεςθ ο
φορολογοφμενοσ που είναι αλλοδαπό προςωπικό των εγκατεςτθμζνων ςτθν Ελλάδα γραφείων,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του α.ν. 89/1967 (Α` 132), όπωσ ιςχφει, υπόκειται ςε φόρο ςτθν Ελλάδα
μόνο για το ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν Ελλάδα.
2. Ο φορολογοφμενοσ που δεν ζχει τθ φορολογικι κατοικία του ςτθν Ελλάδα υπόκειται ςε φόρο
για το φορολογθτζο ειςόδθμα του που προκφπτει ςτθν Ελλάδα και αποκτάται μζςα ςε οριςμζνο
φορολογικό ζτοσ.
Επειδι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του ν. 4172/2013: «1. Ζνα φυςικό
πρόςωπο είναι φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ, εφόςον:
α) ζχει ςτθν Ελλάδα τθ μόνιμθ ι κφρια κατοικία του ι τθ ςυνικθ διαμονι του ι το κζντρο των
ηωτικϊν του ςυμφερόντων ιτοι τουσ προςωπικοφσ ι οικονομικοφσ ι κοινωνικοφσ δεςμοφσ του ι
β) είναι προξενικόσ, διπλωματικόσ ι δθμόςιοσ λειτουργόσ παρόμοιου κακεςτϊτοσ ι δθμόςιοσ
υπάλλθλοσ που ζχει τθν ελλθνικι ικαγζνεια και υπθρετεί ςτθν αλλοδαπι.
2. Ζνα φυςικό πρόςωπο που βρίςκεται ςτθν Ελλάδα ςυνεχϊσ για χρονικό διάςτθμα που
υπερβαίνει τισ εκατόν ογδόντα τρεισ (183) θμζρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και ςφντομων
διαςτθμάτων παραμονισ ςτο εξωτερικό, είναι φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδοσ από τθν πρϊτθ
θμζρα παρουςίασ του ςτθν Ελλάδα. Σο προθγοφμενο εδάφιο δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ
φυςικϊν προςϊπων που βρίςκονται ςτθν Ελλάδα αποκλειςτικά για τουριςτικοφσ, ιατρικοφσ,
κεραπευτικοφσ ι παρόμοιουσ ιδιωτικοφσ ςκοποφσ και θ παραμονι τουσ δεν υπερβαίνει τισ
τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) θμζρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και ςφντομων διαςτθμάτων
παραμονισ ςτο εξωτερικό. Η παροφςα παράγραφοσ δεν αποκλείει τθν εφαρμογι τθσ
παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου.»
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Επειδι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 2§1 του ν. 2238/1994: ««1. ε φόρο για
το παγκόςμιο ειςόδθμα του υπόκειται κάκε φυςικό πρόςωπο, το οποίο ζχει τθν κατοικία ι τθ
ςυνικθ διαμονι του ςτθν Ελλάδα. ε φόρο για το ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν Ελλάδα
υπόκειται κάκε φυςικό πρόςωπο, ανεξάρτθτα από τον τόπο κατοικίασ του ι τθσ ςυνικουσ
διαμονισ του. Ωσ ςυνικθσ κεωρείται θ διαμονι ςτθν Ελλάδα θ οποία υπερβαίνει τισ εκατόν
ογδόντα τρεισ θμζρεσ ςυνολικά μζςα ςτο ίδιο θμερολογιακό ζτοσ. Η διαμονι τεκμαίρεται ωσ
ςυνικθσ, εκτόσ αν ο φορολογοφμενοσ αποδείξει διαφορετικά.»
Επειδι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 76 του ν. 2238/1994: «6.α. Αν ο
υπόχρεοσ ςε διλωςθ μεταφζρει τθν κατοικία ι τθ ςυνικθ διαμονι του εκτόσ Ελλάδασ και
υπαγόταν ςε φόρο ςτθν Ελλάδα για το παγκόςμιο ειςόδθμα του τα τελευταία πζντε ζτθ πριν από
τθ διλωςθ μεταβολισ τθσ κατοικίασ ι τθσ ςυνικουσ διαμονισ του, εφόςον:
αα) μεταβάλλει τθν κατοικία του ι τθ ςυνικθ διαμονι του με μεταφορά τθσ ςε κράτοσ ςτο οποίο
το ειςόδθμα του υπόκειται ςε προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, κατά τθν ζννοια τθσ
παραγράφου 7 του άρκρου 51 Α, και
ββ) διακζτει ςθμαντικά οικονομικά ςυμφζροντα ςτθν Ελλάδα, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν
περίπτωςθ β`,
κεωρείται ότι υπόκειται ςε φόρο ςτθν Ελλάδα, για το παγκόςμιο ειςόδθμα του για χρονικό
διάςτθμα πζντε ετϊν, που αρχίηει από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ μεταβολισ τθσ κατοικίασ ι τθσ
ςυνικουσ διαμονισ του. ‘’εκτόσ εάν αποδείξει ότι ζχει τθν κατοικία του ι τθ ςυνικθ διαμονι του
ςτο κράτοσ αυτό.’’ (Οι λζξεισ μζςα ςε " " λζξεισ προςτζκθκαν με τθν παρ.5 άρκρου 36 Ν.
4141/2013)
β. Σο φυςικό πρόςωπο κεωρείται ότι ζχει ςθμαντικά οικονομικά ςυμφζροντα ςτθν Ελλάδα,
εφόςον κατά τθ διλωςθ μεταβολισ τθσ κατοικίασ ι τθσ ςυνικουσ διαμονισ του:
αα) ςυμμετζχει ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 25% ςε εταιρεία που υπόκειται ςε φόρο ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 ι ςυμμετζχει ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5% ςε
νομικό πρόςωπο που υπόκειται ςε φόρο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 1 και 2 του
άρκρου 101, ι
ββ) το ειςόδθμα του που προκφπτει ςτθν Ελλάδα υπερβαίνει το 30% των ςυνολικϊν του
ειςοδθμάτων ι υπερβαίνει το ποςό των ςαράντα πζντε χιλιάδων ευρϊ, ι
γγ) θ αξία των περιουςιακϊν του ςτοιχείων ςτθν Ελλάδα, από τα οποία προκφπτει ειςόδθμα,
υπερβαίνει το 30% τθσ αξίασ των ςυνολικϊν περιουςιακϊν του ςτοιχείων ι υπερβαίνει ςε φψοσ
το ποςό των εκατόν πενιντα χιλιάδων ευρϊ.»
Επειδι ςφμφωνα με τθ φμβαςθ Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ Ελλάδασ-Κφπρου (Α.Ν.
573/1968 - Φ.E.K. 223/27.9.1968/ τ. A'):
«Άρκρον 3: 1. Eισ τθν παροφςαν φμβαςιν, εκτόσ εάν άλλωσ απαιτι θ ζννοια του κειμζνου: ….ε) O
όροσ «κάτοικοσ του Bαςιλείου τθσ Eλλάδοσ» ςθμαίνει: I. ….. II. Oιονδιποτε ζτερον πρόςωπον το
οποίον είναι κάτοικοσ Eλλάδοσ δια τουσ ςκοποφσ του Ελλθνικοφ φόρου και ουχί κάτοικοσ Kφπρου
δια τουσ ςκοποφσ του Κυπριακοφ φόρου. ςτ) O όροσ «κάτοικοσ τθσ Kφπρου» ςθμαίνει: I. ….. II.
Oιονδιποτε ζτερον πρόςωπον το οποίον είναι κάτοικοσ Kφπρου δια τουσ ςκοποφσ του Κυπριακοφ
φόρου και ουχί κάτοικοσ Eλλάδοσ δια τουσ ςκοποφσ του Ελλθνικοφ φόρου.
Άρκρον 14: 1. Tθρουμζνων των διατάξεων των άρκρων 15,17 και 18, μιςκοί, θμερομίςκια και
άλλαι παρομοίασ φφςεωσ αμοιβαί κτϊμεναι υπό κατοίκου ενόσ των υμβαλλομζνων Kρατϊν
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ζναντι εμμίςκου απαςχολιςεωσ κα φορολογοφνται μόνον εν τω Kράτει τοφτω, εκτόσ εάν θ
ζμμιςκοσ απαςχόλθςισ αςκιται εν τω ετζρω υμβαλλομζνω Kράτει. Eάν θ ζμμιςκοσ απαςχόλθςισ
αςκιται οφτω, θ εξ αυτισ κτωμζνθ αμοιβι δφναται να φορολογθκι εν τω ετζρω Kράτει.»
Επειδι ςφμφωνα με τθ ΠΟΛ. 1142/31.5.2012 «..ςε φόρο για το παγκόςμιο ειςόδθμά
του υπόκειται κάκε φυςικό πρόςωπο, το οποίο ζχει τθν κατοικία ι τθ ςυνικθ διαμονι του ςτθν
Ελλάδα. Ωσ ςυνικθσ κεωρείται θ διαμονι ςτθν Ελλάδα, θ οποία υπερβαίνει τισ εκατόν ογδόντα
τρεισ (183) θμζρεσ ςυνολικά μζςα ςτο ίδιο θμερολογιακό ζτοσ. Η διαμονι τεκμαίρεται ωσ
ςυνικθσ, εκτόσ εάν ο φορολογοφμενοσ αποδείξει διαφορετικά. Επίςθσ, τα φυςικά πρόςωπα που
δεν είναι οφτε κάτοικοι Ελλάδασ, οφτε ςυνικωσ διαμζνοντεσ ςτθν Ελλάδα, φορολογοφνται για
το ειςόδθμα που προκφπτει ςτθν Ελλάδα. Επομζνωσ, ζνασ κάτοικοσ Ελλάδασ ι ςυνικωσ
διαμζνων ςτθν Ελλάδα φορολογείται ςτθ χϊρα μασ για το ςφνολο των ειςοδθμάτων που αποκτά,
τόςο ςτθν θμεδαπι, όςο και ςτθν αλλοδαπι, ενϊ ο κάτοικοσ αλλοδαπισ φορολογείται ςτθν
Ελλάδα μόνο για το ειςόδθμα που αποκτά από πθγζσ Ελλάδασ. Δεδομζνου ότι, θ ζννοια τθσ
κατοικίασ δεν ορίηεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του ΚΦΕ, κα κρίνεται από τισ διατάξεισ των
άρκρων 51 ζωσ 56 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπου προβλζπεται ότι το πρόςωπο ζχει ωσ κατοικία τον
τόπο τθσ κφριασ και μόνιμθσ εγκατάςταςισ του. Κανζνασ δεν μπορεί να ζχει ςυγχρόνωσ
περιςςότερεσ από μία κατοικίεσ. Η κατοικία διατθρείται ωςότου αποκτθκεί νζα. Αν δεν μπορεί να
αποδειχκεί θ τελευταία κατοικία του προςϊπου, ωσ κατοικία κεωρείται ο τόποσ τθσ διαμονισ
του. υνεπϊσ, για τθν απόκτθςθ κατοικίασ απαιτείται πραγματικι εγκατάςταςθ ςε οριςμζνο τόπο
(corpus) και βοφλθςθ του ατόμου (animus) να καταςτιςει τον εν λόγω τόπο κζντρο τθσ φπαρξθσ
του, των βιοτικϊν του ςχζςεων, των υλικϊν του ςυμφερόντων, του υλικοφ του βίου και τθσ
επαγγελματικισ του εγκατάςταςθσ. Η επαγγελματικι εγκατάςταςθ χωρίσ τον οικιακό βίο και τθν
κατοικία τθσ οικογζνειασ του ατόμου, δεν ζχει κρίςιμθ ςθμαςία ωσ προσ τθν κατοικία (ςχετ.
ν.5772/ΠΟΛ.175/24.8.1982 διαταγι).»
Επειδι, ςφμφωνα με τθν ΠΟΛ. 1177/2014 ‘Μεταβολι κατοικίασ ι διαμονισ. Εφαρμογι
των διατάξεων του ν.2238/1994 και του Ν.4174/2013’:
« ……. Β) Μθ υποβολι διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ και μεταβολι κατοικίασ ι διαμονισ.
1. Από το ςυνδυαςμό των όςων αναφζρονται ςτο Κεφάλαιο Αϋ τθσ παροφςθσ προκφπτει ότι ο
φορολογοφμενοσ που εγκαταςτάκθκε μόνιμα ι οριςτικά ςτθν αλλοδαπι, αλλά δεν είχε προβεί
ςτθ διαδικαςία μεταβολισ τθσ κατοικίασ ι τθσ διαμονισ του κατά το ζτοσ αναχϊρθςθσ από τθν
Ελλάδα και δεν ζχει υποβάλλει δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ ωσ κάτοικοσ Ελλάδασ, ενϊ
είναι εγγεγραμμζνοσ ςε Δ.Ο.Τ. όπου υποβάλλουν διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ οι
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδασ, οφείλει να προςκομίςει ςτθ Δ.Ο.Τ. που είναι αρμόδια πριν από τθ
μεταβολι:
i) βεβαίωςθ από τθν αρμόδια φορολογικι αρχι του κράτουσ όπου δθλϊνει κάτοικοσ, από τθν
οποία να προκφπτει ότι είναι φορολογικόσ κάτοικοσ αυτοφ του κράτουσ, ι ii) αντίγραφο τθσ
εκκακάριςθσ τθσ διλωςθσ φορολογίασ του ειςοδιματόσ του, ι iii) ελλείψει εκκακάριςθσ,
αντίγραφο τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ που υπζβαλε ςτο άλλο κράτοσ.
ε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ προςκόμιςθ από το φορολογοφμενο κανενόσ εκ των
ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, τότε θ φορολογικι διοίκθςθ υποχρεοφται να δεχκεί βεβαίωςθ από
οποιαδιποτε άλλθ δθμόςια ι δθμοτικι ι άλλθ αναγνωριςμζνθ αρχι από τθν οποία να προκφπτει
θ κατοικία του εν λόγω φυςικοφ προςϊπου ςτθν αλλοδαπι.
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Εφόςον αποδειχκεί ότι ο φορολογοφμενοσ είναι κάτοικοσ εξωτερικοφ και υπό τθν προχπόκεςθ
ότι δεν κεωρείται κάτοικοσ Ελλάδασ κατά τισ διατάξεισ τθσ εςωτερικισ μασ νομοκεςίασ (π.χ. δεν
ζχει μεταφζρει τθν κατοικία του ςε μθ-ςυνεργάςιμο κράτοσ από τισ 31.03.2011 ζωσ τισ
31.12.2013), είναι δυνατι θ αλλαγι τθσ φορολογικισ του κατοικίασ από τθν τρζχουςα
θμερομθνία, χωρίσ τθν υποχρζωςθ να υποβλθκοφν, ςτθ Δ.Ο.Τ. όπου ο φορολογοφμενοσ
εμφανίηεται ωσ κάτοικοσ Ελλάδασ, δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ με το ειςόδθμα
αλλοδαπισ προζλευςθσ για τα ζτθ που απζδειξε ότι ιταν κάτοικοσ εξωτερικοφ.
Εάν δεν αποδειχκεί από το φορολογοφμενο ότι διακζτει κατοικία ι διαμονι ςτθν αλλοδαπι ι
προκφψει ότι ζχει τθν κατοικία ι τθ διαμονι του ςτθν Ελλάδα, τότε κα πρζπει να υποβλθκοφν
αρχικζσ δθλϊςεισ, όπου κα περιλαμβάνεται το παγκόςμιο ειςόδθμά του.
θμειϊνεται ότι, εάν ο φορολογοφμενοσ μεταβεί ςε κράτοσ με το οποίο υφίςταται φμβαςθ
Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, αλλά κεωρθκεί κάτοικοσ και ςτα δυο ςυμβαλλόμενα
κράτθ, τότε τίκεται κζμα διπλισ κατοικίασ. ε αυτιν τθν περίπτωςθ, θ αρμόδια Τπθρεςία του Τπ.
Οικονομικϊν (Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων) κα ζρχεται ςε επαφι με τθν αλλοδαπι
φορολογικι αρχι, προκειμζνου να επιλυκεί το ςυγκεκριμζνο κζμα.
2. ….
Γ) Τποβολι διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ ωσ κάτοικοσ Ελλάδασ και μεταβολι κατοικίασ ι
διαμονισ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα όςα αναφζρονται ςτο Κεφάλαιο Αϋ τθσ παροφςθσ ςυνάγεται ότι, ο
φορολογοφμενοσ που εγκαταςτάκθκε μόνιμα ι οριςτικά ςτθν αλλοδαπι, αλλά υπζβαλε
δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ ωσ φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ, υποχρεοφται να υποβάλει
χειρόγραφθ/εσ τροποποιθτικι/ζσ φορολογικι/ζσ διλωςθ/δθλϊςεισ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ,
όπου κα αναφζρει ότι είναι κάτοικοσ εξωτερικοφ (κωδ.319 του Πίνακα 2) ακολουκϊντασ τθ
διαδικαςία που περιγράφεται ςτο Κεφάλαιο Βϋ τθσ παροφςθσ. Ο φορολογοφμενοσ που υπζβαλε
δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ ςτθν Ελλάδα επειδι αποκτοφςε ειςόδθμα ςτθ χϊρα μασ και
είναι εγκατεςτθμζνοσ ςε κράτοσ με το οποίο υφίςταται φμβαςθ Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ
Ειςοδιματοσ, μπορεί να προςκομίςει, αντί τθσ βεβαίωςθσ από τθν αρμόδια φορολογικι αρχι του
κράτουσ όπου δθλϊνει κάτοικοσ, τθν προβλεπόμενθ Αίτθςθ για τθν Εφαρμογι τθσ φμβαςθσ
Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ όπου είναι ενςωματωμζνο το πιςτοποιθτικό φορολογικισ
κατοικίασ (δίγλωςςα ζντυπα) και για τθν οποία δεν απαιτείται θ επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ
(αρμόδια θ Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων του Τπουργείου μασ).
Επομζνωσ, εάν αποδειχκεί ότι ο φορολογοφμενοσ είναι κάτοικοσ εξωτερικοφ και υπό τθν
προχπόκεςθ ότι δεν κεωρείται κάτοικοσ Ελλάδασ κατά τισ διατάξεισ τθσ εςωτερικισ μασ
νομοκεςίασ (π.χ. δεν ζχει μεταφζρει τθν κατοικία του ςε μθ ςυνεργάςιμο κράτοσ από τισ
31.03.2011 ζωσ τισ 31.12.2013), είναι δυνατι θ μεταβολι τθσ φορολογικισ του κατοικίασ από τθν
τρζχουςα θμερομθνία, χωρίσ τθν υποχρζωςθ να υποβλθκοφν, ςτθ Δ.Ο.Τ. όπου ο
φορολογοφμενοσ εμφανίηεται ωσ κάτοικοσ Ελλάδασ, δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ με το
ειςόδθμα αλλοδαπισ προζλευςθσ για τα ζτθ που απζδειξε ότι ιταν κάτοικοσ εξωτερικοφ.
θμειϊνεται ότι, ςτθν περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ υπζβαλε δθλϊςεισ φορολογίασ
ειςοδιματοσ ςτθν Ελλάδα επειδι αποκτοφςε ειςόδθμα ςτθ χϊρα μασ και αποδείξει ότι είναι
κάτοικοσ εξωτερικοφ, κα πρζπει να διενεργθκεί εκ νζου εκκακάριςθ των φορολογικϊν δθλϊςεων
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παρελκόντων ετϊν ωσ φορολογικοφ κατοίκου αλλοδαπισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ τθσ
παρ. 11 του άρκρου 9 του Ν.2238/1994 , όπωσ ίςχυαν κατά τα κρινόμενα ζτθ.
Εάν δεν αποδειχκεί από το φορολογοφμενο ότι διακζτει κατοικία ι διαμονι ςτθν αλλοδαπι ι
προκφψει ότι ζχει τθν κατοικία ι τθ διαμονι του ςτθν Ελλάδα, τότε κα πρζπει να υποβλθκοφν
τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ όπου κα περιλαμβάνεται το παγκόςμιο ειςόδθμά του, λαμβάνοντασ
υπόψθ τα όςα αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του Κεφαλαίου Βϋ τθσ παροφςθσ περί διπλισ κατοικίασ.
………
Ε) Μεταβολι κατοικίασ ι διαμονισ οικονομικοφ ζτουσ 2014.
ε περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ εγκαταςτάκθκε μόνιμα ι οριςτικά ςτθν αλλοδαπι το ζτοσ
2013 και δεν ζχει υποβάλλει διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2014 μζχρι τθ
λιξθ προκεςμίασ υποβολισ των δθλϊςεων, είναι δυνατι θ διενζργεια μεταβολισ τθσ κατοικίασ ι
τθσ διαμονισ του, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν κεωρείται κάτοικοσ Ελλάδασ με βάςθ τισ
διατάξεισ τθσ εςωτερικισ μασ νομοκεςίασ και εφόςον ακολουκθκεί θ διαδικαςία που
περιγράφεται ςτο Κεφάλαιο Βϋ τθσ παροφςθσ, ανεξαρτιτωσ εάν θ διλωςθ μεταβολισ υπεβλικθ
εμπροκζςμωσ (ζωσ τισ 31.12.2013) ι εκπροκζςμωσ (μετά τθν 01.01.2014). (ςχετ.
1050386/898/Α0012/ ΠΟΛ.1138/24.05.2001 εγκφκλιοσ διαταγι).
Επειδι, ςφμφωνα με τθν ΠΟΛ. 1058/2015 ‘Διαδικαςία μεταβολισ τθσ φορολογικισ
κατοικίασ κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του ν.4174/2013’:
«… 2. Σα προαναφερκζντα φυςικά πρόςωπα οφείλουν να προςκομίςουν, το αργότερο ζωσ τθν
τελευταία εργάςιμθ θμζρα του πρϊτου δεκαιμερου του μθνόσ επτεμβρίου του φορολογικοφ
ζτουσ που ακολουκεί το φορολογικό ζτοσ αναχϊρθςθσ, ςτο ωσ άνω Σμιμα ι Γραφείο τθσ Δ.Ο.Τ.:
(α) Βεβαίωςθ φορολογικισ κατοικίασ από τθν αρμόδια φορολογικι αρχι του κράτουσ όπου
δθλϊνουν φορολογικοί κάτοικοι, από τθν οποία να προκφπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι
αυτοφ του κράτουσ. Εάν οι φορολογοφμενοι ζχουν εγκαταςτακεί ςε κράτοσ με το οποίο
υφίςταται φμβαςθ Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (ςτο εξισ ΑΔΦΕ) και εφόςον
αποκτοφν ειςόδθμα ςτθ χϊρα μασ, μποροφν να προςκομίςουν, αντί τθσ βεβαίωςθσ, τθν
προβλεπόμενθ Αίτθςθ για τθν Εφαρμογι τθσ ΑΔΦΕ όπου είναι ενςωματωμζνο το πιςτοποιθτικό
φορολογικισ κατοικίασ (δίγλωςςα ζντυπα) ι (β) αντίγραφο τθσ εκκακάριςθσ τθσ διλωςθσ
φορολογίασ ειςοδιματοσ που υπζβαλαν ςτο άλλο κράτοσ ι (γ) ελλείψει εκκακάριςθσ, αντίγραφο
τθσ ςχετικισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματόσ τουσ. …»
Επειδι, εν προκειμζνω, ο προςφεφγων προςκόμιςε τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
1. Σα από 11.1.17 Πιςτοποιθτικά φορολογικισ κατοικίασ του Τπουργείου Οικονομικϊν Κφπρου με
τα οποία βεβαιϊνεται ότι ο προςφεφγων διζμενε ςτθν Κφπρο για τα φορολογικά ζτθ 2010-2014,
και ότι διλωςε ειςοδιματα από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ ςτθν εταιρεία ...., για τα οποία πλιρωςε
φόρο ειςοδιματοσ.
2. Σισ ειδοποιιςεισ επιβολισ φορολογίασ ειςοδιματοσ του προςφεφγοντοσ φορολογικϊν ετϊν
2010-2014, του τμιματοσ φορολογίασ Λευκωςίασ, από τισ οποίεσ προκφπτει θ εκκακάριςθ του
φόρου ειςοδιματοσ για τα εν λόγω ζτθ.
3. Σισ από 28.12.15 Αναλυτικζσ Καταςτάςεισ Αποδοχϊν Αςφαλιςμζνου κατά εργοδότθ για τα ζτθ
2005-2014, του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων τθσ Κφπρου από τισ οποίεσ
προκφπτουν οι αποδοχζσ από τθν εταιρεία .... και οι ςχετικζσ ειςφορζσ.
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4. Σθν από 3.10.16 βεβαίωςθ τθσ εταιρείασ .... ότι ο προςφεφγων εργάηεται ςτθν εταιρεία από
τον Αφγουςτο του 2005.
5. Σο από 15.3.16 πιςτοποιθτικό τθσ Πρεςβείασ τθσ Ελλάδασ ςτθ Λευκωςία με το οποίο
πιςτοποιείται ότι ο προςφεφγων είναι μόνιμοσ κάτοικοσ Κφπρου από τον Ιοφλιο του 2005 ζωσ
ςιμερα.
6. Λογαριαςμοί ρεφματοσ ςτον όνομα του προςφεφγοντοσ ςτθν κατοικία του ςτθν Κφπρο ετϊν
2008, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014.
7. Σο από 24.9.14 πιςτοποιθτικό γάμου του προςφεφγοντοσ, ςτισ 20.10.07, τθσ Αρχιεπιςκοπισ
Κφπρου.
8. Σα πιςτοποιθτικά γζννθςθσ των παιδιϊν του προςφεφγοντοσ με τόπο γζννθςθσ τθν Κφπρο.
Επειδι, κατόπιν τθσ από 22.12.15 ζγκριςθσ του τμιματοσ υμμόρφωςθσ και χζςεων με
τουσ Φορολογουμζνουσ τθσ Δ.Ο.Τ. Α’ ΠΑΣΡΩΝ, ο προςφεφγων καταχωρίςτθκε ςτο ςφςτθμα
Μθτρϊου του TAXIS ωσ κάτοικοσ Κφπρου με θμερομθνία μεταβολισ τθν 28.12.15.
Επειδι, όπωσ βεβαιϊκθκε από τθν …., κατόπιν τθλεφωνικισ επικοινωνίασ τθν 19.5.17,
ο προςφεφγων δε διζκετε κατά το υπό κρίςθ χρονικό διάςτθμα ςθμαντικά οικονομικά
ςυμφζροντα ςτθν Ελλάδα, κακϊσ ςφμφωνα με τισ υποβλθκείςεσ δθλϊςεισ ο προςφεφγων δεν
απζκτθςε ειςοδιματα ςτθν Ελλάδα κατά τα υπό κρίςθ ζτθ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία ακινιτων του
Ε9 ετϊν 2011, 2012, 2013 και των πράξεων διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου ν. 4223/2013
(ΕΝΦΙΑ) ζτουσ 2014 και 2015 ο προςφεφγων είχε ςτθν ιδιοκτθςία του δφο ακίνθτα θ ςυνολικι
αξία των οποίων ανερχόταν ςτο φψοσ των 28.593,60 €, και ςφμφωνα με τα θλεκτρονικά αρχεία
του ωσ άνω τμιματοσ δεν προκφπτουν άλλα περιουςιακά ςτοιχεία ςτο όνομα του
προςφεφγοντοσ, οφτε είχε δθλωκεί ακίνθτθ περιουςία ςτο όνομα τθσ ςυηφγου του
προςφεφγοντοσ …..
Επειδι, ςφμφωνα με θλεκτρονικά αρχεία του ςυςτιματοσ του Μθτρϊου του TAXIS ο
προςφεφγων δεν ζχει καταχωριςτεί ωσ μζλοσ ςε κάποια εταιρεία.
Επειδι, ςφμφωνα με τα ανωτζρω δικαιολογθτικά προκφπτει ότι ο προςφεφγων ιταν
κάτοικοσ Κφπρου, και δεν ιταν κάτοικοσ Ελλάδασ κατά τισ διατάξεισ τθσ εςωτερικισ μασ
νομοκεςίασ, για το υπό κρίςθ χρονικό διάςτθμα, ιτοι για τα οικ. ζτθ 2011, 2012, 2013, 2014 και
το φορολογικό ζτοσ 2014, και ςυνεπϊσ, ςφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ, ορκϊσ θ αρμόδια
Δ.Ο.Τ. προζβθ ςτθ μεταβολι τθσ φορολογικισ του κατοικίασ από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
ςχετικισ διλωςθσ μεταβολισ (‘τρζχουςα θμερομθνία’), όμωσ, ο προςφεφγων δεν είχε τθν
υποχρζωςθ να υποβάλει, ςτθ Δ.Ο.Τ. Α’ ΠΑΣΡΩΝ, όπου ο προςφεφγων εμφανιηόταν ωσ κάτοικοσ
Ελλάδασ, δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ με το ειςόδθμα αλλοδαπισ προζλευςθσ για τα ζτθ
που απζδειξε ότι ιταν κάτοικοσ εξωτερικοφ.
Επειδι, όμωσ, τον Νοζμβριο του 2015, υποβλικθκαν αρχικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ
ειςοδιματοσ του προςφεφγοντοσ, οικ. ετϊν 2011, 2012, 2013, 2014 και φορολογικοφ ζτουσ 2014,
ςτισ οποίεσ δθλϊκθκαν ποςά από ειςόδθμα αλλοδαπισ προζλευςθσ (κωδ. 389) για τα οικ. ζτθ
2011, 2012, 2013, 2014, και ποςό από ειςοδιματα απαλλαςςόμενα από το φόρο (κωδ. 659) για
το φορολογικό ζτοσ 2014, και ςτισ οποίεσ ο προςφεφγων δθλϊκθκε ωσ φιλοξενοφμενοσ και δεν
ςυμπλθρϊκθκε ο κωδικόσ 319 ότι είναι κάτοικοσ εξωτερικοφ.
Επειδι, ςφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ, ο φορολογοφμενοσ που εγκαταςτάκθκε
μόνιμα ςτθν αλλοδαπι, αλλά υπζβαλε δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ ωσ φορολογικόσ
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κάτοικοσ Ελλάδασ, υποχρεοφται να υποβάλει τροποποιθτικζσ φορολογικζσ δθλϊςεισ ςτθ
Φορολογικι Διοίκθςθ, όπου κα αναφζρει ότι είναι κάτοικοσ εξωτερικοφ (κωδ.319),
ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτισ παραπάνω διατάξεισ. Ωσ εκ τοφτου, όταν ο
προςφεφγων, ο οποίοσ δεν είχε τθν υποχρζωςθ να υποβάλει δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ
με το ειςόδθμα αλλοδαπισ προζλευςθσ για τα υπό κρίςθ ζτθ που απζδειξε ότι ιταν κάτοικοσ
εξωτερικοφ, διαπίςτωςε ότι οι ωσ άνω υποβλθκείςεσ αρχικζσ δθλϊςεισ περιείχαν λάκθ, ορκϊσ,
υπζβαλε τισ υπό κρίςθ από 21.3.16 τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ.
Επειδι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του ν. 4172/2013, του άρκρου 2§1 του
ν. 2238/1994 και τθσ ΠΟΛ. 1177/2014, ο προςφεφγων δεν όφειλε να υποβάλει δθλϊςεισ
φορολογίασ ειςοδιματοσ με το ειςόδθμα αλλοδαπισ προζλευςθσ για τα υπό κρίςθ ζτθ που
απζδειξε ότι ιταν κάτοικοσ Κφπρου και δεν ιταν κάτοικοσ Ελλάδασ κατά τισ διατάξεισ τθσ
εςωτερικισ μασ νομοκεςίασ, ιτοι για τα οικ. ζτθ 2011, 2012, 2013, 2014 και το φορολογικό ζτοσ
2014, και ςυνεπϊσ για τθν κατά του Δθμοςίου απαίτθςθ προσ επιςτροφι αχρεωςτιτωσ ι παρά το
νόμο καταβλθκζντων ποςϊν ςχετικά με τισ από 21.3.16 υποβλθκείςεσ τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ,
ζχουν εφαρμογι οι ανωτζρω διατάξεισ του άρκρου 90§2 του ν. 2362/1995, του άρκρου 140§2
του ν. 4270/2014, και του ν. 4174/2013.
Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε
Σθν αποδοχι τθσ με θμερομθνία κατάκεςθσ 25.1.17 και αρικμό πρωτοκόλλου .... ενδικοφανοφσ
προςφυγισ του ...., ΑΦΜ ...., και ορίηουμε όπωσ ο Προϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Τ. Α’ ΠΑΣΡΩΝ προβεί
ςτθν αποδοχι και ςτθν εκκακάριςθ των υπό κρίςθ τροποποιθτικϊν δθλϊςεων οικ. ετϊν 2011,
2012, 2013, 2014 και φορολογικοφ ζτουσ 2014, ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
Εντελλόμεκα όπωσ αρμόδιο όργανο κοινοποιιςει με τθ νόμιμθ διαδικαςία τθν παροφςα
απόφαςθ ςτον υπόχρεο.
Ακριβζσ Αντίγραφο

ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΣΗ
Δ/ΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α1

Ο/Η Τπάλλθλοσ του Σμιματοσ
Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ

ταυρίδθσ Γεώργιοσ

 θ μ ε ί ω ς θ : Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ επιτρζπεται θ άςκθςθ προςφυγισ ενϊπιον των αρμόδιων Διοικθτικϊν
Δικαςτθρίων εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τθσ.
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